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Mistr Jan Hus 2015
29. 8. 2015 Amfík Bukovina,
Popovice u Uherského Hradiště

Harmonogram oslav
Celodenní program bude mít podobu středověkých oslav. Prostorově budou rozděleny na tyto sekce:
-

Hlavní pódium – zde se bude odehrávat program dle časového harmonogramu.

-

Vojenské ležení – stanové městečko středověkých šermířů, kde si každý bude moci
prohlédnout a vyzkoušet dobové zbroje a zbraně. Dále zhruba každou hodinu zde bude
předvedeno šermířské vystoupení.

-

Prostor pro dětské hry – zde bude zbávaná zóna pro děti. Budou zde jednak zábavné hry
s husovskou tématikou, jednak hry „klasické dobové“ – střílení z luku, házení věnečků, mlatový
turnaj po děti atd.

-

Gastrozóna – prostor pro občerstvení návštěvníků.

Hlavní programovou částí je komponovaný program o době, životě a díle Mistra Jana Husa,
Bezprostředně na něj naváže bitva nezi husity a křižáky s použitím vozové hradby.
Další program je tématicky laděn do středověku.
Významné body programu:
-

Odkaz Mistra Jana Husa (historický a duchovní rozměr).

-

Bitva husiti vs. křižáci – na základě reálných údalostí v regionu.

-

Rytířský turnaj vyhlášený Václavem IV. na počest jeho manželky Žofie Bavorské.

-

Ukázka hudby a tanců středověké Evropy.

-

Koncert známé skupiny Marnatosnaha.

-

Úchvatné ohňové show na motivy boje Dobra a Zla.
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Časovýharmonogram
10:00 – Bohoslužba bez hranic
Krátké přivítání diváků a představení programu. Pak si společně uvědomíme aktuálnost odkazu Mistra
Jana Husa i pro naší dobu a neustálou potřebu lásky, porozumění a vnitřního vedení.
11:00 – Doba a postavy – představení významných osobností období života Mistra Jana
Živé představení postav vystupujících v dalším dějství – Mistr Jan Hus, král Václav IV., král Zikmund,
královna Žofie, kardinál Petr z Ailly.
11:30 – Rytířský turnaj
Na počet manželky krále českého, Žofie, se uskuteční turnaj pěšmo, nebo-li buhurt.
12:30 – Historické tance
Ukázky dvorských tanců i tanců prostého lidu zakončené výukou několika z nich pro diváky.
13:30 - Koncert dobové hudby - Euphorica
Středověké písně v podání kvarteta sličných dam.
14:30 – Přivítání hostů, poděkování partnerům
Krátké proslovy od našich hostů a poděkování spolurealizátorům a partnerům.
15:00 – Komponovaný program život a dílo MJH a doba husitství
Představení doby a událostí života Mistra Jana Husa a jeho pohnutého osudu. Naučný videodokument
spojený s divadelním vystoupením.
16:30 – Ukázka střetu mezi husity a katolíky vycházející ze skutečných událostí v regionu
Na motivy skutečné historické události bude předvedena taktika boje husitů a křižáků. Budou zapojeny
dvě vozové hradby a palné zbraně.
18:00 – Čtení z Husova díla a Marnatosnaha
Vybrané citáty a kázání Mistra Jana Husa doprovázené historickou a duchovní hudbou.
19:30 – Vystoupení skupiny Marnatosnaha
Písně historické, duchovní,veselé i smutné, ze života, …
21:00 – Ohňové vystoupení
Vzrušující příběh o souboji Dobra a Zla.
21:45 – Rozloučení

Vedlejší scéna:
- Ve vojenském ležení bude odpoledne, každou hodinu, nezávisle na hlavním
programu, probíhat šermířská vystoupení.
- Pasování na rytíře pro děti.
- Ukázky vojenského ležení.
- Dobová řemesla.
- Sokolníci.
- Turnaj pro děti i dospělé ve skutečných zbrojích.
- Dětské hry – s tématikou odkazu MJH.
- Dětské hry klasické – lukostřelnice, házení kroužku, mlatový turnaj, výuka tanců,
poiky, …
- Přednáška o odkazu Mistra Jana Husa.

